
ตอนท่ี 3     การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1   จัดขึ้นระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2519 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซยี โดย
ผูนําอาเซียนไดประกาศเจตนารมณที่จะสงเสริมสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดแสดงเจตนารมณใน
การที่จะพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมผูนําอาเซียนไดลงนามใน 
“ปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน” (Declaration of ASEAN Concord) มีวัตถุประสงคในการที่จะเสริมสรางพลานุภาพแหงชาติอยาง
เรงดวนดวยการเพิ่มพูนความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เอกสารฉบับที่สองที่มีการลงนามกันคือ “สนธิสัญญา

ไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสันติภาพ มิตรภาพ และความรวมมืออยางถาวรระหวางประชาชนในประเทศสมาชิก เอกสารฉบับที่สาม คือ 
“ความตกลงวาดวยการจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียน” เพื่อเปนองคกรกลางรับผิดชอบและประสานภารกิจตางๆ ของอาเซียน เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 2   จัดขึ้นระหวางวันที่ 4-5 สิงหาคม 2520 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  
โดยการประชุมนี้เปนการประชุมเนื่องในโอกาสกอต้ังอาเซียนครบรอบ 10 ป ซึ่งผูนําอาเซียนไดยืนยันใหใช “ปฏิญญากรุงเทพฯ (ปฏิญญา
อาเซียน)” ซึ่งไดประกาศไวตอนกอต้ังอาเซียนและ “ปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน” เปนแนวทางในการสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือของอาเซียนใหมีความเขมแข็งและใกลชิดย่ิงขึ้น 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 3   จัดขึ้นระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2530 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส  มี
ความมุงหวังที่จะใหจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast  Asia Nuclear-Weapon-Free-

Zone-SEANWFZ)  และเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (ZOPFAN – Zone of Peace, Freedom and Neutrality) ที่
ประชุมไดออก “ปฏิญญามะนิลาป 2530” (Manila Declaration 1987) เพื่อยืนยันถึงความสําคัญของการรวมตัวของอาเซียน ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งใหสงเสริมการตระหนักรับรูเก่ียวกับอาเซียนในหมูประชาชนอาเซียน และสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวระหวางปรเทศสมาชิกอาเซียนโดยประกาศใหป 2535 ซึ่งเปนปครบรอบการกอต้ังอาเซียน 25 ป เปนปการ
ทองเที่ยวอาเซยีน (Visit ASEAN Year)  
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4   จัดขึ้นระหวางวันที่ 27-29 มกราคม 2535  ที่ประเทศสิงคโปร ในการประชุมคร้ังนี้ได
ออก “ปฏิญญาสิงคโปร” (Singapore Declaration) โดยสาระระบุถึงการที่อาเซียนจะใหความรวมมืออยางใกลชิดกับสหประชาชาติ
และองคการระหวางประเทศ ในการปฏิบัติตามความตกลงเพื่อสันติภาพ และใหใชเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
(ASEAN Post Ministerial Conferences-PMC) ในการสงเสริมความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงกับประเทศนอกอาเซียน นาย
อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน เปนผูเสนอใหอาเซียนพิจารณาเร่ืองการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) อยางจริงจัง เพื่อใชเปนแนวทางหลักในการเสริมสรางความรวมมือดานการคา และแปรสภาพใหอาเซียนเปนแหลง
ดึงดูดการลงทุนจากภายนอก พรอมกับการเปนตลาดรวมในระดับหนึ่งที่กวางขวางกวาเดิม ทั้งนี้มีการจัดทํากรอบความตกลงวาดวยการ
สงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5   จัดขึ้นระหวางวันที่ 14-15  ธันวาคม 2538  ณ กรุงเทพฯ ที่ประชุมไดออก
แถลงการณ  “ปฏิญญาสุดยอดกรุงเทพ” (Bangkok Summit Declaration) เพื่อแสดงเจตนารมณที่จะใหอาเซียน เสริมสรางความ
แข็งแรงในเร่ืองอัตลักษณและความรูสึกของความเปนชุมชนอาเซียนรวมกัน และไดมีการลงนาม “สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ

นิวเคลียรแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treatyon the Southeast  Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone)  รวมทั้งที่ประชุมไดมีการ
ลงนามในกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา (ASEAN Framework Agreement on 



Intellectual Property Cooperation) เพื่อเปนกรอบในการสงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและสนับสนุนการจัดต้ังเขตการคาเสรี
อาเซียน ความริเร่ิมที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่ประชุมเห็นพองใหมีการประชุมสุดยอดเปนประจําทุก 3 ป และใหมีการประชุมระดับ
ผูนําอยางไมเปนทางการ (Informal Summit) เปนประจําทุกเดือนธันวาคมของทุกป (ยกเวนในปที่มีการประชุมสุดยอดอยูแลว) 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6  จัดขึน้ระหวางวันที่ 15-16  ธันวาคม 2541  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
ที่ประชุมได  “ปฏิญญาฮานอย” (Ha Noi Declaration) เพื่อประกาศเรื่องการรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกลําดับที่สิบของอาเซียน 
และยืนยันเจตนารมณที่จะรวมมือกันอยางเรงดวนและใกลชิดในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ที่ประชุมไดประกาศการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment 

Area: AIA) เพื่อสงเสริมการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งเห็นพองใหลดปญหาความยากจนใหมีการพัฒนาชนบทซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด
สําหรับนโยบายในการฟนฟูและพัฒนาของประเทศสมาชิก อาเซียนไดใหการรับรอง “แผนปฏิบัติการฮานอย” (Ha Noi Plan of 

Action) ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการ 6 ป ครอบคลุมป 2542-2547) เพื่อเปนแนวทางในการทําใหอาเซียนบรรลุวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2000 
(ASEAN Vision 2020) ที่ไดประกาศไวในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันกอต้ัง
อาเซียนครบ 30 ป เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้นอกจากจะมีการประกาศ
วิสัยทัศนอาเซียนแลว ยังมีความเห็นพองตอขอตกลงความเขาใจเร่ืองการจัดตัง้มูลนิธิอาเซียน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ดานการศึกษา การฝกอบรม สุขภาพและดานวัฒนธรรม โดยมีการจัดใหเยาวชนและนักเรียนอาเซียนไดมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณรวมกัน 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 7  จัดขึ้นระหวางวันที่ 5-6  พฤศจิกายน 2544  ณ บันดาร เสรี เบกาวัน ประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม ที่ประชุมไดออก “ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการดําเนนิการรวมกันในการตอตานการกอการราย” (ASEAN 

Declaration on Joint Action to Counter Terrorism) เพื่อประณามเหตุการณการกอการรายที่สหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 11 กันยายน 
2544 เห็นพองใหปรับปรุงแผนปฏิบัติการฮานอย (Mid-Term  Review of the Ha Noi Plan of Action) สนับสนุนใหจัดตั้ง “แผนงาน
เพ่ือการรวมตวัอาเซียน” (Roadmap for Integration of ASEAN – RIA) เพื่อกําหนดเปาหมายและระยะเวลาในการดําเนินการใหชัด
จน รวมทั้งใหจัดตั้งสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Buiness Advisory Council – ABAC) และใหจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียนภาคธุรกิจ (ASEAN Business Summit) เพื่อสงเสริมนักธุรกิจใหไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 8  จัดขึ้นระหวางวันที่ 4-5  พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่
ประชุมยํ้าเร่ืองการมุงไปสูการเปนประชาคมอาเซียน ใน 4 ดาน คือ การรวมมือในโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion Program) การสงเสริมการทองเที่ยวปลายทางเดียวอาเซียน (Single Tourism 
Destination) การสงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในอาเซียนในการตอตานการกอการราย และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตามที่อาเซียนไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต ที่ประชุมไดลงนามความตกลงดานการทองเที่ยวอาเซียน 

(ASEAN Tourism Agreement) เพื่อสงเสริมดานการทองเที่ยว นอกจากนี้ไดยํ้าเร่ืองการใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) เปนเปาหมายสูงสุดในการรวมตัวอาเซียน 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  จัดขึ้นระหวางวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546  ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผุนํา
อาเซียนไดประกาศ “ปฏิญญาอาเซียนวาดวยความรวมมืออาเซียน II” (Declaration of ASEAN Concord II) หรือ “ความรวมมือ
บาหลี II” (Bali Concord II)  เร่ืองการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในสามเสา ซึ่งประกอบดวยการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายในป พ.ศ.2563 นอกจากนี้ที่ประชุมไดรับรอง 
“แผนปฏิบัติการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community Plan of Action) เพื่อใหใชเปนแนวทางในการ
นําไปสูการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 
 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหวางวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547  ที่กรุงเวียงจันทน  ประเทศลาว ที่

ประชุมไดลงนาม “แผนปฏิบัติการเวียงจันทน” (Vientiane Action Programme : VAP) ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการระยะเวลา 6 ป ต้ังแตป 
2547-2553 โดยจะใชแทนแผนปฏิบัติการฮานอย ที่ประชุมไดรับรองเอกสาร “แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน” 

(ASEAN Security Community Plan of Action) และ “แผนปฏิบัติการประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน” ” (ASEAN Socio-

Cultural Community Plan of Action) รวมทั้งเห็นพองใหจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพ่ือการพัฒนา (ASEAN Development Fund – 

ADF) เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการเวียงจันทน และเห็นพองใหจัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบดวย
ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด คร้ังแรกที่ประเทศมาเลเซีย ในป พ.ศ.2548 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11   จัดขึ้นระหวางวันที่ 12-14 ธันวาคม 2528 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย  ที่ประชุมไดลงนามใน “ปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียน” (Kuala Lumpur Declaration on the 

Establishment of the ASEAN Charter) เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํากฎบัตรอาเซียน โดยจัดตั้งผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน 

(Eminent Persons Group on the ASEAN Charter – EPG) เพื่อจัดทําขอเสนอเก่ียวกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียนและเน้ือหา
สาระของกฎบัตรอาเซียน และไดจัดตั้งคณะทํางานระดับสูง (High Level Task Force) เพ่ือทําหนาที่ในการยกรางกฎบัตร
อาเซียน 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12  จัดขึ้นระหวางวนัที่ 11-15 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส  ที่
ประชุมไดลงนาม “ปฏิญญาเซบูเพ่ือมุงไปสูประชาคมที่มีความเอ้ืออาทรและแบงปนที่เปนหนึ่งเดียว” (Cebu Declaration 

Towards One Caring and Sharing Community) เพื่อยํ้าเจตนารมณที่จะใหอาเซียนมุงไปสูการเปนประชาคมที่มีความเอื้ออาทรและ
แบงปนทั้งในดานทรัพยากรมนุษย ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม รวมทั้งเห็นพองใหสงเสริมการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals – MDGs) ที่ไดมีการประกาศในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ คร้ังที่ 2 ในป 2548 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการลดความยากจนและความไมเทาเทียม และการพัฒนาพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ที่ประชุมไดลงนามใน  “ปฏิญญาเซบุวาดวยการเรงจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ.2015” (Cebu Declaration on the 

Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) เพื่อเรงการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นอีก 5 ป จากป 
2563 เปนป 2558 และไดออก “ปฏิญญาเซบุวาดวยแผนงานเรื่องกฎบัตรอาเซียน” (Cebu Declaration on the Blueprint of the 

ASEAN Charter) เพื่อรับรองรายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการรางกฎบัตรอาเซียน และมอบหมายใหคณะทํางานระดับสูงยก
รางกฎบัตรใหแลวเสร็จเพื่อเสนอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ประเทศสิงคโปรใหความเห็นชอบ  
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13   จัดขึ้นระหวางวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2550  ที่ประเทศสิงคโปร โดยออก
แถลงการณ “ปฏิญญาสิงคโปรวาดวยกฎบัตรอาเซียน” (Singapore Declaration on the ASEAN Charter) ประกาศรับรองกฎบัตร
อาเซียน ซึ่งถือเปนความตกลงทางประวัติศาสตร ในชวงเวลาที่อาเซียนกอต้ังครบ 40 ป กฎบัตรอาเซียนไดระบุเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
สําคัญ เชน การกําหนดใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียนปละ 2 คร้ัง การใหทุกประเทศสมาชิกแตงต้ังผูแทนถาวรอาเซียนในคณะกรรมการ
ผูแทนถาวรในกรุงจาการตา และการจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบ “ปฏิญญาแผนงานประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน” (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งจะใชเปนแวทางในการมุงไปสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14  จัดขึ้นระหวางวนัที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552  ที่อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี โดยผูนําอาเซียนไดลงนามใน “ปฏิญญาชะอํา หัวหิน วาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน ป ค.ศ.2009-2015” 

(Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)) ซึ่งครอบคลุมแผนงานการเปน



ประชาคมการเมืองและความม่ันคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรรม และยังไดใหการรับรองเอกสารอื่นๆ ที่มี
ความสําคัญ อาทิ “แผนงานขอริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่สอง ค.ศ.2009-2015” (2nd Initiative for ASEAN 

Integration (IAI) Work Plan) ซึ่งเปนแผนงานเพื่อลดชองวางทางการพัฒนา และสงเสริมความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อสานตอแผนงานขอริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียนฉบับแรก (ครอบคลุมระหวางป 2545-2551) ที่ไดมีการรับรองใน
ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการคร้ังที่ 4 ในป 2543 ที่ประเทศสิงคโปร และ “แผนงานการจดัตั้งประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน” (ASEAN Political-Security Community Blueprint” ซึ่งทําใหอาเซียนมีแผนงานรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียนครบท้ังสามเสา  
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15   จัดขึ้นระหวางวนัที่ 23-25 ตุลาคม 2552 ที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และที่
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   มีผูนําของอาเซียนและผูนําประเทศคูเจรจา ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
และอินเดียเขารวมประชุมครบทั้ง 16 ประเทศ รวมทั้งมีเลขาธิการอาเซียน ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย (ADB) และ
ผูอํานวยการบริหารของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) เขารวมดวย หัวขอหลักสําหรับการประชุมใน
คร้ังนี้คือ “เช่ือมโยงประชาคม สรางเสริมประชาชน” (Enhancing Community Empowering People) เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
ประชาชนและรองรับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน โดใหความสําคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการรับมือกับ
ปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงตอความกินดีออยูดีของประชาชน  ที่ประชุมไดรับรอง “ปฏิญญาจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล

อาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน” และลงนามความตกลงวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันของอาเซียน  
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 16  จัดขึ้นระหวางวันที่ 8-9 เมษายน 2553  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

ผูนําอาเซียนไดยํ้าถึงเจตนารมณรวมกันที่จะเรงดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยเฉพาะ
การแปลงวิสัยทัศนตาง ๆ ที่ผูนําเคยตกลงกันไวใหเปนการปฏิบัติที่มีผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไดหารืออยางกวางขวางเก่ียวกับการ
เสริมสรางบทบาทของอาเซียนในโครงสรางความสัมพันธในภูมิภาค (regional architecture) และแนวทางเสริมสรางความรวมมือเพื่อ
แกไขปญหาทาทายตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ภายใตหัวขอหลักวา ‘มุงสูประชาคมอาเซียน : จากวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ’ 
(Towards the ASEAN Community :  From Vision to Action) ในการประชุมคร้ังนี้ ไดมีการลงนามในพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอ
พิพาทของกฎบัตรอาเซียนและเขารวมพิธีฉลองในวาระท่ีมีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก
และสิทธิสตรีอาเซียน (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children — ACWC) 
ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหอาเซียนเปนองคกรที่มีกฎกติกาในการทํางานและมีประชาชนเปนศูนยกลาง นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบใหสลับ
วาระการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนระหวางบรูไนกับอินโดนีเซีย เปนผลใหอินโดนีเซีย กัมพูชา และบรูไน จะดํารงตําแหนงประธานใน
ป 2554  2555 และ 2556 ตามลําดับ  อีกทั้งยังไดเห็นชอบในหลักการใหจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษในป 2555 
เพื่อฉลองวาระครบรอบ 10 ปความสัมพันธอาเซียน-อินเดีย  

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17  จัดขึ้นระหวางวนัที่ 28-31 ตุลาคม 2553  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
สาระสําคัญในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ คือ การจัดทํา Master Plan on ASEAN Connectivity หรือแผนแมบทในการเช่ือมโยงอาเซียน 
ที่มาของแนวคิดเร่ือง ASEAN Connectivity นี้ เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 15 ที่ประเทศไทย เม่ือปลายป 2009 โดยมอง
วา การจัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในป 2015 นั้น ประชาคมอาเซียนจะมีประสิทธิภาพ ก็ตอเม่ือมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในดานสินคา 
บริการ ทุน และคน ใน Master Plan ไดมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ สําหรับชวงป 2011 ถึง 2015 เพื่อเช่ือมอาเซียนใน 3 ดาน ดาน
แรกเรียกวา physical connectivity คือการเชื่อมโยงกันทางกายภาพ ดานท่ี 2 institutional connectivity เปนการเชื่อมโยงกันทาง
สถาบัน และดานที่ 3 people-to-people connectivity คือการเช่ือมโยงกันในระดับประชาชน 
 
 



 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 18  จัดขึ้นระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554  ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
สาระสําคัญของการประชุมคร้ังนี้ คือเร่ือง ความขัดแยงไทย-กัมพูชา ที่ประชุมยินดีที่ทั้งไทยและกัมพูชา จะแกไขปญหาความขัดแยง
อยางสันติดวยการเจรจา เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ยอมรับไดทั้ง 2 ฝาย โดยการแกปญหาจะใชกลไกทวิภาคีที่มีอยู รวมทั้งการเขามา
ปฏิสัมพันธจากอินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ที่ประชุมยินดีที่ทั้ง 2 ฝาย ตกลงในเร่ืองของเอกสารระบุอํานาจหนาที่ของผู
สังเกตการณอินโดนีเซียที่จะสงเขามาในบริเวณท่ีมีความขัดแยง นอกจากนี้ยังไดมีการประชุม 3 ฝาย ซึ่งเปนการประชุมนอกรอบ มีผูนํา
ของอินโดนีเซีย คือ ประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono เปนประธานการประชุม โดยมีนายกฯ อภิสิทธิ์ และ Hun Sen เขารวม
ประชุม อยางไรก็ตาม ผลการประชุมก็ไมไดมีอะไรคืบหนา และไมไดมีเอกสารผลการประชุมออกมา 
 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19  จัดขึ้นระหวางวนัที่ 17-19 พฤศจิกายน 2554  ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  
นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 19 โดยมีประเด็นการ
หารือหลัก ไดแก การสรางประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ การเสริมสรางบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก และประเด็นระดับภูมิภาคและ
ประเด็นระหวางประเทศตางๆ รวมทั้งไดเขารวมการประชุมผูนําอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting 
with the ASEAN Business Advisory Council: ABAC) ดวย  
 
 
 
 


